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Schoolorkest speelt Elephants 

Het schoolorkest van het Etty Hillesum Lyceum is beperkt in de mogelijkheden om samen te oefenen en 
optreden zat er dit schooljaar nog niet in. Toch wilden de enthousiaste muzikanten niet stil blijven zitten en 
hebben daarom het plan bedacht om vanuit thuis de eigen partijen van een nummer uit het repertoire in te 
spelen. Stagiair Gertjan Eshuis (Het Vlier) heeft de audiobestanden samengevoegd en de orkestleider Wim 
Evink heeft de video-edit gemaakt. Het resultaat mag er zijn! Het nummer 'Elephants' van Ruben Hein, in 
de uitvoering van ons schoolorkest, kunt u hier terug beluisteren:  
https://www.youtube.com/watch?v=Cpws3-Kjw3k  

Complimenten voor dit creatieve initiatief! 

 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 25 – 2 APRIL 2021   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cpws3-Kjw3k
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Heeft uw kind ook muzikaal talent? Laat hem of haar dan eens langsgaan op Het Vlier in de bovenkantine op 
vrijdagmiddag vanaf 15.15 uur (zodra dat weer mogelijk is)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning examenactiviteiten 

Gisteren hebben alle examenleerlingen via de mail een brief gekregen met alle belangrijke data en 
activiteiten. Lees deze mail goed door en plak het overzicht met data op de koelkast! In de week van 12 april 
krijg je ook nog een toelichting via je mentor. 

De examenleerlingen die zich hebben opgegeven voor begeleiding bij ‘omgaan met stress’ of ‘plannen en 
organiseren’ krijgen uiterlijk vandaag via de mail de informatie hierover. Deze begeleiding start volgende 
week tijdens K-uren.  

De leerlingen die zich hebben aangemeld voor de extra examentraining van 13 en 14 mei krijgen ook tijdig 
bericht via de mail.  
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Planning 4havo, 4vwo en 5vwo 

Hieronder vind je een overzicht van belangrijke data voor de komende periode. 

6 t/m 9 april  

Di 6 april 1e en 2e uur: Inhaaltoetsen in Z2 

2e uur: rekentoets voor 4H leerlingen zonder wiskunde 

Wo 7 april PO 5V wiskunde A 

Schoolorkest Schouwburg (muziek leerlingen) 

Do 8 april 1e en 2e uur: Inhaaltoetsen in Z2 

Aanvraag herkansingen 1e en 3e kwart 4H+4V+5V geopend via Itslearning 

Alle andere lessen online 

12 t/m 18 april  

Di 13 april 1e en 2e uur: Inhaaltoetsen in Z2 

Alle k-uren vervallen voor 4H+4V+5V 

Alle andere lessen online 

Schoolorkest Schouwburg (muziek leerlingen) 

Wo 14 april Vóór 13.00: aanvraag herkansingen 1e en 3e kwart 4H+4V+5V via Itslearning 

Do 15 april 1e en 2e uur: Inhaaltoetsen in Z2 

1e en 2e uur: keuzemodules 5V wiskunde (SNU+OOC)  

Alle k-uren vervallen voor 4H+4V+5V 

Alle andere lessen online 

Schoolorkest Schouwburg (muziek leerlingen) 

18.00: intekenen PWS 5V via Itslearning 

Vr 16 april 16.00: aangevraagde herkansing 1e kwart 4H+4V+5V bekend 

19 t/m 23 april  

Ma 19 april Schoolorkest Schouwburg (muziek leerlingen) 

18.00: deadline intekenen PWS 5V 

Di 20 april 1e en 2e uur: keuzemodules 5V wiskunde (SAA+MUE+MKR) 

Do 22 april Herkansingen 1e kwart 4H+4V+5V (in stamgroepen) 

24 april t/m 9 mei Meivakantie (2 weken) 

10 t/m 14 mei  

Di 11 mei 15.30-20.00: online gespreksavond mentoren/ouders/leerlingen 4H+4V+5V 

Wo 12 mei Bekendmaking PWS-indeling via It’s Learning 

13 en 14 mei  Hemelvaartsdag en vrije dag 
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Traject profielwerkstuk 5vwo leerlingen 

Beste 5vwo leerlingen,  

Vanaf volgende week begint het traject rondom het Profielwerkstuk. Vanaf 6 april vinden jullie op It’s 
Learning een voorlichtingsfilmpje van meneer Van den Hoogen. Ook vind je op deze pagina belangrijke 
documenten, waaronder de planning. Bekijk deze goed.  
 
Wil jij je goed voorbereiden dan kun je je aanmelden voor werkcolleges van de Radboud universiteit, 
informatie daarover vind je hieronder: 
 
Radboud Pre-University College. 
In april gaat de werkcollegereeks Academische Vaardigheden voor je Profielwerkstuk weer van start! Deze 
werkcolleges staan in het teken van het actief werken aan opdrachten om jouw onderzoeksproject of 
profielwerkstuk als een echte wetenschapper aan te pakken. Je krijgt theoretische uitleg over hoe je een 
onderzoek opzet en uitvoert. Ook krijg je kritische feedback op je eigen werk en geef je zelf feedback op het 
werk van andere scholieren. De werkcolleges duren 1,5 uur. Aanvang 14.00 uur. 
Er worden in totaal drie werkcolleges Academische Vaardigheden aangeboden, die op elkaar voortbouwen. 
Het beste resultaat krijg je door aan alle drie de werkcolleges deel te nemen, maar je kunt ook een los 
werkcollege volgen. Wanneer je alle drie de werkcolleges gevolgd hebt, ontvang je een certificaat van 
deelname van de Radboud Universiteit. De eerste twee werkcolleges 
vinden in ieder geval online plaats. 
  

Werkcollege 1 –  Je onderzoek voorbereiden - 22 april 2021 

Werkcollege 2 –  Antwoorden vinden in de bronnen - 8 juni 2021 

Werkcollege 3 –  Schrijven en structureren - medio september 
 
Heb je interesse, meld je dan bij Kevin van de Wassenberg:  
k.vandewassenberg@ettyhillesumlyceum.nl  of via Teams. 

Corona 

Afgelopen week hebben we twee meldingen gekregen van leerlingen die positief getest zijn op het corona-

virus. Van harte beterschap gewenst. 

https://elink.clickdimensions.com/c/6/?T=OTgyNjc1NDc%3AMDItYjIxMDgzLWYyZTcxZTVjMzk5MzQ1NmU5MzU0YTY5MThhYWE3ZTEy%3AZC5icmF0dGluZ2FAZXR0eWhpbGxlc3VtbHljZXVtLm5s%3AY29udGFjdC1kODkxZTUzYzdlZDVlNTExYjc5YjAwNTA1NmE4MDE2Ny0yYTQ5NTk5MzFhYTQ0NGU5OGU0OWIxNDkxMWYxZTU5Yg%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cucnUubmwvcHVjc29jaWV0eS9zY2hvbGllcmVuL3dlcmtjb2xsZWdlcy1hY2FkZW1pc2NoZS12YWFyZGlnaGVkZW4tcHdzLz9fY2xkZWU9WkM1aWNtRjBkR2x1WjJGQVpYUjBlV2hwYkd4bGMzVnRiSGxqWlhWdExtNXMmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC1kODkxZTUzYzdlZDVlNTExYjc5YjAwNTA1NmE4MDE2Ny0yYTQ5NTk5MzFhYTQ0NGU5OGU0OWIxNDkxMWYxZTU5YiZlc2lkPTIzNTA2ZTU2LTk4ODktZWIxMS05MTYyLTAwNTA1NmFjNGI1OQ&K=IBkJOnfQyZxjb_0Sbv3P6A
mailto:k.vandewassenberg@ettyhillesumlyceum.nl

